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SA Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK)
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub vabaühendustele nõustamisteenust. Loe lähemalt meie kodulehelt:
www.arenduskeskus.ee.
PARTNERITE UUDISED
1.KUTSE rahvusvahelisele kontaktseminarile „Connecting Baltic Citizenship“
Seminari eemärk on arendada rahvusvahelist koostööd EU programmide raames (põhifookuses on programm
„Kodanike Euroopa" ): laiendada oma partnerite võrgustikku ning leida oma projektiideele mõttekaaslasi,
jagada häid praktikaid juba kogenud tegijatega ning ühtlasi ka saada teada rohkem programmide veidi
muutunud rahastamisvõimaluste kohta perioodil 2014-2020.
MILLAL: 28.-30.10.2013 ,KUS: Stockholmis, Rootsis
NB! Seminaril osalejate majutuse ja toitlustuse katab korraldaja, kuid osaleja peab tasuma osavõtumaksu 70€
ning oma sõidukulud.
KUIDAS OSALEDA: Anna oma osalemissoovist teada alljärgneval lingil hiljemalt 13.09.2013
https://docs.google.com/forms/d/1E2mfRCwdsbqJZFR6OuWVeSnNHxzFFCDKNs424eHqkfU/viewform?pli=1
Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=1386
2. Avalduste vastuvõttu PESAsse pikendati 20. septembrini!
Eesti ainus virtuaalne tootearenduskeskkond Loov Eesti PESA ootab veel 20. septembrini tooteprojektide
avaldusi. Koolitusprogramm on virtuaalne, mistõttu oodatakse osalejaid üle Eesti ja ka kaugemalt. Saabunud
avalduste seast valitakse välja ambitsioonikamad tooteprojektid, mille turule jõudmisele järgnevate kuude
jooksul ka kaasa aidatakse.
Täpsem info: http://www.looveesti.ee/uudised/looveesti/2955-pikendasime-avalduste-vastuvottu-pesasse-20septembrini.html
3.Eesti - Läti programm ootab kõiki sõpru ja partnereid tähistama 20. septembril Euroopa Koostööpäeva
Eesti - Läti programm ootab kõiki sõpru ja partnereid tähistama 20. septembril Euroopa Koostööpäeva, sest just
sel päeval korraldame me seiklusliku ringreisi Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Stardime bussidega neljast Eesti ja
Läti paigast, kulgeme päeva jooksul läbi erinevate elamuste ning lõpetame ühise õhtusöögi ja väikse peoga
Eesti - Läti piiri lähedal.
Täpsem info: http://www.estlat.eu/news/programme-news/celebrate-the-european-cooperation-day-on-theestonia-latvia-road-trip!/ PESA
4. Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Avatud Eesti Fond ja Eesti
Noorsootöö Keskus kutsuvad teid osalema Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste regionaalsetel
teabepäevadel. Teabepäevade raames tulevad tutvustamisele Riskilaste ja -noorte, Vabaühenduste Fondi,
Rahvatervise, Koduse ja soolise vägivalla programmi raames korraldatavad taotlusvoorud.
Registreerimiseks klikkige sobiva toimumiskoha lingil:
Teabepäevade toimumise aeg ja koht
17.09.13 Kuressaare - Saare Maavalitsus
18.09.13 Haapsalu - Haapsalu Linnavalitsus
24.09.13 Rakvere – Tark Maja
25.09.13 Jõhvi - Ida-Viru Maavalitsus
1.10.13 Tartu - TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna hoones Toomemäel
2.10.13 Võru - Võru Maavalitsus
4.10.13 Paide - Paide Kogukonnakeskus
15.10.13 Pärnu - Pärnu Maavalitsus
16.10.13 Viljandi - Viljandi Maavalitsus
18.10.13 Tallinn - Sotsiaalministeeriumi suur saalvõtutähtaega 20. septembrini.

RAHASTUSVÕIMALUSED
1. KÜSK
a) Heade ideede konkurss (avatud jooksvalt). Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 10%
projekti maksumusest ja võib olla rahaline või mitterahaline. Vähemalt 50 % taotleja omafinantseeringust peab
olema rahalises vormis.
http://www.kysk.ee/sisu/168_11248226_Heade_ideede_konkursi_tingimused.pdf

b) Reisitoetuste konkurss (avatud jooksvalt). On mõeldud: mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ja nende
esindajatele ning kodanikuühiskonna uurijatele.
http://www.kysk.ee/?s=216
c) Šveitsi Vabaühenduste Fond 2 etapp. Suurprojekti:
-teenuste arendamine ja käivitamine- teenuste äriplaani elluviimine ja teenuste osutamiseks, kvaliteedi ja
kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
d) On avatud Kohaliku Omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor
Toetust saab taotleda kohaliku arengu, kogukonnapärandi säilitamise ja kogukonnatennuste arendamise (s.h.
elukeskkonna parandamise) kaudu.
Taotluse esitamise tähtaeg 01.oktoober 2013.
Loe täpsemalt: http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoor-01-oktoober-2013
e) Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor
Toetust on võimalik taotleda äriplaani läbimõtlemise ja koostamisega seonduvateks tegevusteks, koostamisse
peavad olema kaasatud nii liikmed kui sihtgrupi esindajad.
Taotlusi oodatakse 30. oktoobriks kell 15.00 Toetust saab küsida kuni 3000 eurot
projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.) Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2014 –
30. aprill 2014.
Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Erandina on selles voorus
võimalik toetust taotleda ka alla üheaastastel organisatsioonidel, kuid sel juhul tuleb taotlus esitada koostöös
sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva partnerorganisatsiooniga, kellel on projektis nõustav roll.
Täpsem info: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/seap13
2. AEF
a) AEF-i kolme programmi - avatud valitsemine, inimõigused ja sotsiaalne õiglus ning noored ja kodanikuharidus
- raames võetakse jooksvalt vastu ideekavandeidhuvilistelt, kes tunnevad, et nende algatused haakuvad AEF-i
eesmärkide ja tegevussuundadega. http://www.oef.org.ee/konkursid/nb-teadmiseks-huvilistele.html
b) Vabaühenduste Fond. Fondi üldeesmärgiks on kodanikuühiskonna jõulisem areng ja märgatavam panus
sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisse
Toetusskeem keskendub kolmele fookusteemale:
1) Demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamine
2) Eestkostevõimekuse parandamine ja valvekoera rolli jõustamine
3) Vabaühenduste paranenud tegutsemisvõimekus ning –keskkond
1. Toetuse suurus ja projektide kestvus
Vabaühenduste Fondi raames toetatakse kolme tüüpi projekte:
 väikeprojektid tegutsemisvõimekuse tõstmiseks:
- toetussumma 5000 – 7500 eurot (projekti maksimaalne kestvus 9 kuud)
 suurprojektid:
- toetussumma 25 000 – 40 000 eurot (projekti maksimaalne kestvus 18 kuud)
 võrgustikuprojektid:
- toetussumma 75 000 – 100 000 eurot; (projekti maksimaalne kestvus 24 kuud)
Suur- ja võrgustikuprojektide taotlusvoorud toimuvad üheaegselt: 2013. aasta septembris. Kuupäevad selguvad
lähiajal.
Väikeprojektide taotlusvoorud toimuvad 2013., ja 2014. aasta oktoobris.
Täpsem info: http://www.oef.org.ee/programmid/norra.html
c) Starditoetus
EMP toetuste Vabaühenduste Fondi projektidele, mida kavandatakse koostöös doonorriikide partneritega
Norrast, Islandist või Liechtensteinist, on võimalik taotleda starditoetust. See on toetus, mis on mõeldud
kahepoolsete suhete hoogustamiseks ning läbimõeldud koostööprojektide ettevalmistamiseks.
Starditoetust saab küsida:
• kohtumiste, seminaride ja töötubade korraldamiseks, mille eesmärk on tuua kokku projektipartnerid;
• Partnerite poolt korraldatud kohtumistel, seminaridel, töötubades ja konverentsidel osalemiseks.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 1000 EUR, mis võib katta plaanitavate tegevuste kulud 100%
ulatuses. Igale projektile saab starditoetust küsida vaid korra.
Täpsem info: http://oef.org.ee/teoksil/norra/partnerlus-norra-islandi-liechtensteiniga/starditoetus/

4. Hasartmängumaksu Nõukogu
a)Väikeprojektid (taotletav summa kuni 6 391 EUR). Taotlusi vaadatakse läbi igakuiselt. Selleks, et taotlus
vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid
vähemalt kaks kuud enne projekti algust.
b) Suurprojektid (taotletav summa üle 6 391 EUR). Taotlusi vaadatakse läbi kord aastas detsembris. Esitamise
tähtaeg novembri viimane tööpäev.
http://www.hmn.ee/index.php?id=1065
5. EAS
a) Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.
Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada
regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise,
sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste
kättesaadavust ja kvaliteeti.
Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste
hallatavad riigiasutused. Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-,
rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.
Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 31 956 eurot. Kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, mis on
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kohaselt, on taotluse piirsummaks
ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 31 956 eurot ja lisaks 6392 eurot iga
ühinenud omavalitsuse üksuse kohta.
Taotleja omafinantseerimise ja/või projekti partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama
vähemalt 15% projekti üldmaksumusest.
Taotluse esitamise aeg 15. september 2013.Taotlus tuleb esitada tähtajaks EASile e-keskkonna kaudu,
digitaalallkirjastatult aadressil info@eas.ee või paberkandjal ühes eksemplaris posti teel või käsipostiga. Posti
teel taotluse saatmisel peab olema tõendatud, et taotlus on postiasutusele üle antud hiljemalt tähtaja viimasel
päeval.
Täpsem info: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenustearendamine/regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt
6. Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored“
Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte
heaolu parandamine.
Taotlusvooru raames toetatakse noorte- ja noorsootööorganisatsioonide tegevuse arendamist ja nende
võimekuse suurendamist riskilaste ja -noorte kaasamisel, riskilaste ja -noortele ennetavate noorsootööalaste
meetmete rakendamist parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi, noorsootöötajate, valdkonna
spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamist ning koostöövõrgustike loomist või olemaoleva võrgustiku
arendamist ning teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamist.
Toetust saavad taotleda valitsusvälised organisatsioonid, avalikud institutsioonid ja asutused, sealhulgas
ministeeriumid ja nende asutused, maavalitsused, sihtasutused, ülikoolid ja Eesti Vabariigi kohalikud
omavalitsused. Taotlusvooru oodatakse noortekeskusi ja noorteühinguid ning huvikoole kaasavaid projekte.
Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170,000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.
Taotlusi võetakse vastu Eesti Noorsootöö Keskuses kuni 14. oktoobrini 2013.
Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja
Justiitsministeerium.
Loe täpsemalt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/noorte-ja-noorsootooorganisatsioonide-voimekusetostmine/
Liina Kuusk
Vabaühenduste konsultant
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile:
mty@arenduskeskus.ee

